Vacature stagiaire Communicatie
Zijn de woorden Instagram, Snapchat, WhatsApp, Facebook en LinkedIn onderdeel van jouw
dagelijkse vocabulaire? Ben jij een echte social media pro met frisse ideeën? Eentje die graag voor
het perfecte (totaal)plaatje gaat? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Opdracht
In 2019 gaat de gemeente Brunssum aan de slag met Instagram als aanvulling op de bestaande
mediamix. Dat is in lijn met het citybrandingprogramma dat in 2018 is ontwikkeld. De stage start het
liefst per direct, maar een aangepaste start- en einddatum kan eventueel ook.
Je gaat aan de slag met het volgende:





Een strategie om het bereik en de impact van onze Instagrampagina te verbeteren.
Content (en bijbehorend plan) in lijn met ons citybrandingprogramma.
Implementatie van het Instagramaccount.
Evaluatie van de resultaten en een advies over bijsturing en gebruik in de toekomst.

Het gaat om een stage van 28 – 36 uur per week. Hiervoor ontvang je een kleine vergoeding.
Organisatie
De gemeente Brunssum is een dynamische organisatie van ongeveer 250 medewerkers die met de
tijd meegaat. In de afgelopen jaren is gewerkt aan diverse projecten om de organisatie
toekomstbestendig te maken, ook op het gebied van communicatie en nieuwe media.
Team
Je maakt deel uit van de afdeling Bestuurszaken, team Communicatie. Dit team bestaat uit 3
medewerkers: twee communicatieadviseurs en een social media redacteur. Samenwerken is een
belangrijk onderdeel. Tijdens je stage werk daarom je naast je opdracht mee binnen het team. We
bieden je zo voldoende mogelijkheid om te 'proeven' aan alle aspecten van het communicatievak.
Opleiding
Voor deze opdracht zijn wij op zoek naar student in de richting Communicatie en/of Marketing op
minimaal HBO niveau.
Vragen?
Vragen over deze stage(opdracht)? Neem dan contact op met Linda Westra-Frijns via
voorlichting@brunssum.nl of telefonisch via 06 – 24 58 16 45.
Interesse?
Hebben wij je interesse gewekt? Dan ontvangen we graag je CV én motivatiebrief via
voorlichting@brunssum.nl t.a.v. Linda Westra-Frijns.

